Frys- och kyllagring

Lagerhållning och logistik med kunden i fokus
Vi erbjuder kundanpassade helhetslösningar inom lagerhållning och logistik. Vilket innebär en effektiv
hantering och säkra leveranser, där du har full insyn i ert lagerflöde. Alltid med rätt temperatur.
Har du speciella behov som kräver extraordinära insatser? Vi prioriterar ett nära och kostnadseffektivt
samarbete med våra kunder, vilket innefattar en mängd olika tilläggstjänster som skapar möjligheter.
Nya ägare innebär storsatsning på verksamheten, med modernisering av lokaler, nya expeditioner,
personalutrymmen och lastbryggor. Detta gör Göteborgs Fryshus redo för att ta nästa steg och bli en
ännu bättre samarbetspartner.

Vi erbjuder:

Frys- och kyllagring
Vi är ledande på frys- och kyllagring i Västsverige. I strategiskt belägna
anläggningar (Slakthusområdet och Storås) nära hamnar och trafikleder,
kan vi erbjuda fler än 16.000 pallplatser.

Distribution
Distribution är en viktig del i vår verksamhet. Som experter på thermotransporter har vi lång erfarenhet av att upprätthålla obrutna fryskedjor.
Vill du byta till Göteborgs Fryshus? Lugn, vi tar hand om flytten.

Containerlossning
Vill du ha hjälp med att lasta ur en container? På våra anläggningar har
vi möjlighet att handlossa och fördela om ditt gods på pallar för vidare
hantering.

Tullager, transit
Tullager – en kostnadseffektiv möjlighet. Tullagra ditt gods hos Göteborgs
Fryshus, så slipper du att ligga ute med tull och andra avgifter.

Torrlagring
Vi har även ett torrlager, vilket gör att vi kan ta hand om hela ditt behov av
lagerhållning.

Tilläggstjänster
Vi har kapacitet att lösa hela ditt logistikbehov; etikettering, ompallning,
plockorder, infrysning, m.m. Målet är att kunna samordna och optimera
hela ditt godsflöde.

www.gbgfryshus.se

Varför välja Göteborgs fryshus?
Göteborgs Fryshus erbjuder en komplett fryskedja med frys- och kyllagring. Målet är att kunna samordna
och optimera hela din fryskedja, från bokning och thermotransporter till hantering och slutleverans.
Med egna lastbilar ser vi till att ditt frysgods är framme i tid och med rätt temperatur. Vi har ett väl utbyggt
transportnät som dagligen hämtar och lämnar gods, med hela världen som arbetsfält. Att våra kunder är
nöjda betyder allt för oss.
Kvalitet och god ekonomi skapar möjligheter – Göteborgs Fryshus är IP-livsmedel certifierade, arbetar enligt
HACCP-metoden och innehar kreditvärdighet AAA.
Fördelar:

• Starkt team med personligt engagemang som arbetar i kundnära 		
relationer där kommunikation är av stor vikt.
• Du får en egen kontaktperson med ansvar för hela processen från
godsintag till leverans.
• Lagerhållning och tilläggstjänster som skräddarsys för bästa
kostnadseffektivitet och service ut mot slutkund.
• Full insyn i ditt lagerflöde via vårt WMS-system online som skickar
auto-återkoppling vid alla in/ut leveranser.
• Kapacitet att växa med framtida behov av omfattning, flexibilitet
och servicegrad.
• Närhet till kunder och leverantörer genom egna frys- och kyllager 		
strategiskt placerade i Göteborgsregionen.
• Kontinuerlig utbildning av all personal med målet att utveckla 		
branschen.

Erfarenhet och branschkännedom
Vi har genom åren prioriterat långsiktiga samarbeten med nöjda kunder som mål. Idag kan vi stolt
presentera en bred kundbas som vi utvecklats tillsammans med. Vilket bidragit till att vi ständigt
ökar vårt kunnande och intresse för nya lösningar inom lagerhantering och logistik, allt för att
tillmötesgå branschens förväntningar.
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Kontakta oss
Nöjda kunder betyder allt för oss. Vi skräddarsyr lagerhållning och tilläggstjänster för bästa
kostnadseffektivitet och service ut mot slutkund. Genom nära samarbete med täta
avstämningar kan vi säkerställa att överenskomna rutiner fungerar fullt ut. Har du idéer på hur
ditt godsflöde kan förbättras ytterligare, tveka inte att kontakta oss. Vi strävar alltid efter att bli
en intressantare partner!
Besök gärna vår webbsida www.gbgfryshus.se eller kontakta oss för mer information
och bokning av möte!

Tel 031-19 54 65 · info@gbgfryshus.se · www.gbgfryshus.se
Huvudkontor / besöksadress: Slakthusområdet, Fryshuset, Gamlestan
Frys- och kyllager: Slakthusområdet, Gamlestaden
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